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VE EJNÁ VYHLÁŠKA 

Zve ejn ní návrhu opat ení obecné povahy 
 o vydání Plánu pro zvládání povod ových rizik v povodí Odry  

a výzva k uplatn ní p ipomínek  
 

Ministerstvo životního prost edí (dále jen „MŽP“) jako v cn  p íslušný správní orgán 
ve smyslu ustanovení § 25 odst. 5 zákona  254/2001 Sb., o vodách a o zm n  n kterých 
zákon  (vodní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , v souladu s ustanovením § 171 
zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis , a po projednání 
návrhu opat ení obecné povahy s dot enými ú ady  

ZVE EJ UJE 

Návrh opat ení obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povod ových rizik 
v povodí Odry. 

Návrh opat ení obecné povahy je zve ejn n na ú ední desce Ministerstva životního 
prost edí a na ú edních deskách m stských a obecních ú ad , jejichž územního obvodu 
se návrh týká, a to po dobu nejmén  15 dn . Návrh opat ení obecné povahy je v souladu 
s § 26 správního ádu zve ejn n i zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. 
 
Vzhledem k rozsahu návrhu opat ení obecné povahy jej není možné zve ejnit na ú ední 
desce v úplném zn ní, stanovuje se proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 
správního ádu místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit: 
 
Návrh opat ení obecné povahy bude zve ejn n do 22. ervna 2015 v úplném zn ní 
na  elektronické ú ední desce Ministerstva životního prost edí 
http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska . 
 
V listinné podob  je možné do návrhu opat ení obecné povahy nahlédnout na Ministerstvu 
životního prost edí, odbor ochrany vod, odd lení ochrany p ed povodn mi, Vršovická 65, 
Praha 10 a na všech m stských a obecních ú adech, na jejichž ú edních deskách byl 
návrh zve ejn n. 

Neznámá platnost



VYZÝVÁ K UPLATN NÍ P IPOMÍNEK  
 

P ipomínky se uplat ují u Ministerstva životního prost edí, odbor ochrany vod, odd lení 
ochrany p ed povodn mi, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 a to nejpozd ji 
do 22. ervna 2015. K pozd ji uplatn ným p ipomínkám se nep ihlíží. 

Uplatnit p ipomínky k návrhu opat ení obecné povahy m že v souladu s ustanovením 
§ 172 odst. 4 správního ádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opat ením obecné povahy p ímo dot eny. 

Podle ustanovení § 172 odst. 4 správního ádu se p ipomínky podávají v písemné 
podob  a musí obsahovat obecné náležitosti podání podle § 37 odst. 2 správního 
ádu. 

Podávání námitek podle § 172 odst. 5 správního ádu je ustanovením § 115a odst. 3 
vodního zákona vylou eno. 

 

 

         Ing. Josef Nistler, v.r. 
            editel odboru ochrany vod   
 
P ílohy – pro zve ejn ní zp sobem umož ujícím dálkový p ístup 
Návrh opat ení obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povod ových rizik v povodí 
Odry. 

 
 
 
 
Doru uje se ve ejnou vyhláškou vyv šenou po dobu do 22. ervna 2015 na ú edních 
deskách Ministerstva životního prost edí a obecních ú ad . 
 
Obecní ú ady se tímto žádají o vyv šení tohoto oznámení na svých ú edních deskách a 
zárove  o zve ejn ní oznámení v etn  p íloh zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. 
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